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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 17 Aug. Door de goede zorgen en den ijver van de besturen onzer waterschappen worden de 

wegen op de hoofdwijken thans in een goeden staat gebracht. Vele aangelanden zijn druk in de weer 

om hunne perceelen in orde te brengen. Schieten ze in hunne verplichtingen tekort, dan wordt voor 

hunne rekening door de waterschappen gedaan, wat de nalatigen hadden moeten doen. 

Ieder die weet, hoe op de wijken de wegen dikwijls slechts modderpoelen waren, juicht het toe, dat 

flink zal worden doorgetast. 

Stoombootdienst. 

Smilde – Assen. 

Door den aanhoudende lagen waterstand wordt het vertrek van SMILDE 15 min. vervroegd. 

Aanvangende 18 Aug. 

Van SMILDE ’s morg. 5.15 en ’s midd. 1.15 – 

Van ASSEN ’s morg. 7.45 en ’s midd. 4.30. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1887 
 

WATERSCHAP 

de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt belanghebbenden in herinnering, dat de Her-

SCHOUW over Wegen, Voetpaden en Wijken zal plaats hebben tusschen den 1sten en den 10den 

September a.s. 

Smilde, Augustus 1887.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 AUGUSTUS 1887 
 

Aankondiging. 

Bij akte, den 24den Augustus 1887 verleden voor den Notaris JAN VEENHOVEN te Smilde, is 

tusschen de heeren JOSEPH COHEN en SALOMON COHEN, Kooplieden, beiden wonende te Smilde, 

aangegaan eene VENNOOTSCHAP on de Firma JOSEPH COHEN EN ZOON, ten doel hebbende: den 

handel in Manufacturen, Kruidenierswaren en aanverwante artikelen, zoomede de fabricage 

van Suikerwerken. De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van 

de Vennooten om de Vennoootschap telken jare vóór den 1sten Augustus op te zeggen. Zij wordt 

geacht een aanvang te hebben genomen den 1sten Augustus 1887. Beide Vennooten zijn bevoegd in 

naam der Vennootschap te handelen en de Firma te teekenen, doch alleen voor zaken binnen den 

werkkring der Vennootschap vallende. Voor het opnemen van gelden, het stellen van borgtochten, 

het geven van blanco credieten en het aangaan van verbintenissen, vreemd aan den aard en het doel 

der Vennootschap, wordt steeds de privé teekening der beide Vennooten vereischt. 

Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan artikel 28 van het Wetb. van Koophandel. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

Publieke Verkooping te Hoogersmilde. 

Ten verzoeke van den heer J.D. V.D. VEEN te Hoogersmilde en Kinderen, zullen publiek in perceelen 

worden verkocht: de hen toebehoorende 

ONROERENDE GOEDEREN, 

gelegen te Hoogersmilde, bestaande in: 

1. Eene Behuizing, bewoond door J.D. V.D. VEEN, met Schuur en Landerijen, samen gemeten 3 

hectare, 29 are, 57 centiare. 

2. Eene Behuizinge, bewoond door W. DE WEERD, met Grond, gemeten op 9 are, 20 centiare. 

3. Eenige Landerijen, samen gemeten op 1 hectare, 3 are, 50 centiare, gelegen in de nabijheid van de 

Behuizing bewoond door J. WANNINGEN. 

De perceelen zijn op het terrein afgebakend. Inlichtingen geeft J.D. V.D. VEEN. 

De veiling zal plaats hebben op Zaterdag 3 September 1887, en de palmslag op Zaterdag 10 

September 1887, telkens des avonds te 6 uur, in het Logement van de Erven FLEDDERUS te 

Hoogersmilde.       J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


